Regulamento Inn Court

Objeto
1.

O seguinte regulamento visa estabelecer normas de utilização do(s) campo(s) de Ténis e

Padel do Clube Inn Court Alfornelos que funciona nas instalações do Ginásio Puxa e Estica de
forma autónoma e tendo as características de um clube privado.
Funcionamento
2.

A Inn Court funciona 12 meses por ano, com início de época a 1 de setembro e finalizando

a 31 de agosto. O horário de funcionamento é das 8h00 às 22h30 (segunda a sexta) e das 9h00
às 22h30 (sábados e domingos)
Atividades
3.

O Clube Inn Court Ténis e Padel destina-se à prática de ténis e padel, podendo desenvolver

atividades complementares como férias desportivas, aniversários ou outras ocupações de tempo
livre para crianças.
4.

As atividades podem ser de carater lúdico ou competitivo.

Utilizadores
5.

O Inn court está aberto ao público, mas pode ser vedado o acesso a quem:

a.

Não respeite as normas de funcionamento das instalações;

b.

Não manifeste interesse de utilizar os serviços prestados;

c.

Entrar em áreas de acesso restrito;

d.

Manifestar intenção de promover ou vender serviços ou produtos não promovidos pelo

Clube.
6.

As pessoas autorizadas dividem-se em:

a.

Colaboradores do Inn Court

b.

Utilizadores, incluem-se Sócios Inn Court/ Ginásio Puxa e Estica, convidados, espectadores

e acompanhantes;
c.

Jogadores que são utilizadores com reserva ou aula agendada.

Inn Court Ténis e Padel
Praceta Manuela Porto, 2650-998 Alfornelos | Contactos: 962 946 741/ 962 521 607 | geral@inncourt.pt | www.inncourt.pt

Instalações
7.

O Clube Inn Court dispõe de três campos de Padel, um de ténis, secretaria, balneários, loja,

arrecadação e ginásio.
8.

Os utilizadores têm acesso às instalações disponibilizadas à exceção da arrecadação;

Preçário
9.

Os preços praticados no nosso clube estarão disponíveis e atualizados na nossa tabela de

preços que se encontra afixada no clube.
10. Na tabela de preço estão também previstos descontos
Condições Sócio
11. Para ser sócio ou aluno Inn Court é necessário efetuar uma inscrição com as seguintes
condições:
a) Preenchimento da Ficha-Inscrição e Impresso da FPT (apenas obrigatório para jovens até
18 anos inclusive e para quem pretende fazer torneios federados);
b) Pagamento da taxa de inscrição fixada no início de cada ano letivo e que inclui a Filiação
na FPT (inclui Seguro Desportivo) no caso de treinos de Ténis ou apenas um seguro
desportivo Fidelidade no caso de treinos de Ténis e/ou Padel;
c) Atestado Médico (para comprovar que o mesmo está apto para a prática da atividade
desportiva) para quem tem treinos;
d) Efetuar pagamento da cota de forma mensal, trimestral, semestral ou anual.
12. Ao tornar-se sócio o jogador dispõe de regalias:
a. em alugueres de Ténis ou Padel
b. em aulas de Ténis ou Padel
c. na aquisição de qualquer material desportivo
d. no Ginásio Puxa e Estica
e. Acesso a condições de prática e pagamento especiais, nomeadamente:
i. Pacotes de aluguer mensal, trimestral ou anual
ii. Livre Trânsito, que tem um preçário específico na nossa tabela de preços e
permite a prática de três horas diárias, sendo de, no máximo uma hora meia
no horário prime.
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Aluguer
13. A preçário estará afixado e atualizado no clube.
14. Caso um jogador pretenda efetuar um aluguer de Ténis ou Padel pode fazê-lo desde que
efetue a reserva do campo, por telefone ou na plataforma AirCourts, e haja disponibilidade do
mesmo. O tempo de aluguer mínimo é de 1 hora.
15. No caso de desistência de aluguer com antecedência inferior a 8 horas ou não comparência
sem aviso prévio, o valor é cobrado na integra. A Inn Court neste caso pode, caso seja pertinente,
alterar o número de campo reservado.
16.

O valor mínimo de aluguer é de 4,5€ em horário económico e de 6€ em horário prime.

Aulas ou pacotes mensais (regulares)
17. A mensalidade será liquidada na receção do Clube de Ténis e Padel | Inncourt até ao dia 8
de cada mês.
18. Em caso de transferência deverá ser enviado um e-mail a confirmar a mesma ou ser
entregue na receção comprovativo por forma a que a possamos detetar e emitir recibo.
19. O pagamento das aulas e outros serviços é efetuado à INNDREAM,
20. Os alunos são distribuídos em função do seu nível técnico e horário disponível (horário dos
grupos da escola de ténis e do horário do aluno).
21. As aulas pontuais de Padel não dão direito à reserva de lugar na aula.
22. Não é permitida a interrupção nem a entrada dos pais no campo durante o decorrer das
aulas.
23. A escolha da classe para cada aluno é da inteira responsabilidade dos Diretores Técnicos
do Clube.
24. A Escola de Ténis e Padel funciona de segunda a domingo, de acordo com os horários
aprovados no início do ano letivo, havendo interrupção das aulas nos feriados e nos períodos
indicados no início de cada ano letivo. Poderá haver ajustes dos horários nos períodos das Férias
Escolares.
25. Caso se verifique falta de comparência do aluno, as mensalidades deverão ser liquidadas e
as aulas não serão compensadas, com exceção de ausências prolongadas por doença, que
deverão ser comunicadas com a devida antecedência e através de apresentação de atestado
médico, para que o aluno possa beneficiar da isenção do pagamento no respetivo período.
26. A desistência temporária ou definitiva de um aluno, não lhe dará direito ao reembolso das
mensalidades antecipadas.
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27. Na eventualidade do aluno não poder participar na aula, este deve fazer um aviso prévio no
mínimo de 8 horas. Caso o faça, poderá compensar o treino noutro treino em coordenação com o
treinador.
28. As chuvas poderão impedir que as aulas sejam ministradas face à impraticabilidade dos
campos. Nestas circunstâncias, as aulas serão compensadas logo que possível, em dias e horário
a informar pelos respetivos professores das classes. Poderão existir pontualmente outro tipo de
interrupções devidamente anunciadas e aprovadas pelo Diretores Técnicos, com as respetivas
aulas a serem compensadas logo que possível.
29. No caso das aulas de Padel, poderá haver a possibilidade de optar por um aluguer grátis,
válido apenas para o próprio.
30. A escola poderá propor mudanças de classe tendo em vista o nível do aluno e o equilíbrio
da classe.
31. Às terças e quintas, entre as 18h e as 20h o Diretor Técnico está sempre presente no clube.
32. Todos os casos omissos serão em primeira instância resolvidos pelos Diretores Técnicos,
podendo os utentes apelar da sua decisão junto da Direção do Clube, através de uma exposição
oral ou por escrito.
33.

A Inn Court disponibiliza o acompanhamento de crianças em determinados dias da semana.

Contactos:
Mail:
geral@inncourt.pt

Diretores Técnicos:
Romero Santiago: 962 946 741
romeromiguelsantiago@gmail.com

Nuno Machado: 961 532 719
nspmachado@gmail.com

Assistente de Direção:
Miguel Toscano: 910 285 508
migueltoscano1996@gmail.com
NIB Inn Dream: 0269 0152 00203014599 09
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